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ROLA POLICJI W ZAPEWNIANIU BEZPIECZEŃSTWA ZGROMADZEŃ W POLSCE PO 2015 ROKU 
THE POLICE'S ROLE IN ENSURING THE SAFETY OF THE ASSEMBLY IN POLAND AFTER 2015

STRESZCZENIE
Praca doktorska zatytułowana Rola Policji w zapewnianiu bezpieczeństwa zgromadzeń w Polsce po 2015 roku to 
opracowanie, którego celem miało być wypełnienie luki związanej kompleksowym opracowaniem problematyki 
bezpieczeństwa zgromadzeń. Zakreślona data rozważań, czyli okres po roku 2015 jest uzasadniony wejściem w 
życie ujednoliconego tekstu ustawy o zgromadzeniach oraz wprowadzeniem nowej instytucji - zgromadzeń 
cyklicznych. Organizacja tego rodzaju zgromadzeń implikuje ryzyko powstania potencjalnych zagrożeń w 
miejscu ich przebiegu zarówno dla uczestników, jak też osób postronnych, których źródło może stanowić 
odmienny kontekst światopoglądowy. Przedmiotem badań jest rola Policji w zapewnianiu bezpieczeństwa 
zgromadzeń w Polsce po 2015 roku. Cel główny pracy sprowadzony został do oceny uwarunkowań oraz 
doświadczeń Policji w zapewnianiu bezpieczeństwa zgromadzeń w Polsce po roku 2015. Główny problem 
badawczy określono natomiast w pytaniu: Jakie działania podejmuje Policja w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
zgromadzeń i w jaki sposób kształtuje pożądany stan tego bezpieczeństwa po roku 2015? Obszar badań objął 
literaturę naukową z zakresu bezpieczeństwa zgromadzeń, której zasób nie jest zbyt obszerny, jakkolwiek przez 
wzgląd na szczególne znaczenie tej problematyki dla życia i zdrowia ludzi oraz realizacji konstytucyjnych praw 
człowieka i obywatela w zakresie gromadzenia się, warto poddawać ją permanentnym badaniom naukowym. Z 
kolei podstawę opracowania niniejszej pracy stanowiły następujące kategorie materiałów źródłowych: 
publikacje książkowe i artykuły naukowe oraz akty prawne regulujące prawo do zgromadzeń. W pracy 
zastosowano metodę badań podstawowych: analizę, syntezę, porównanie, uogólnianie, abstrahowanie oraz 
analogię. Wymienione metody miały autorowi pomóc w identyfikacji, zbadaniu, wyjaśnieniu i kategoryzacji 
zgromadzonego materiału, jak również w weryfikacji sformułowanych hipotez oraz osiągnięciu założonego celu 
badań. Praca składa się z czterech rozdziałów, z których pierwszy szeroko charakteryzuje zagadnienie związane 
z prawem obywateli do zgromadzeń w Polsce. Rozdział drugi omawia istotę bezpieczeństwa zgromadzeń w 
Polsce, scharakteryzowano w nim m.in. pojęcie „bezpieczeństwo zgromadzeń”, wskazano zagrożenia dla 
zgromadzeń. W rozdziale trzecim ukazano Policję, jako uzbrojoną formację zapewniającą bezpieczeństwo 
uczestnikom zgromadzeń w Polsce, a w rozdziale czwartym zaprezentowano działalność Policji na rzecz 
zapewnienia bezpieczeństwa zgromadzeń w Polsce.
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SUMMARY
The doctoral dissertation entitled The role of the Police in ensuring the safety of assemblies in Poland after 2015 
is a study whose aim was to fill the gap related to the comprehensive development of the issue of safety of 
assemblies. The specified date of consideration, i.e. the period after 2015, is justified by the entry into force of 
the unified text of the Act on assemblies and the introduction of a new institution - cyclical assemblies. The 
organization of such gatherings implies the risk of potential threats arising at the place of their conduct for both 
participants and bystanders, whose source may be a different worldview context. The subject of the research is 
the role of the Police in ensuring the safety of assemblies in Poland after 2015. The main purpose of the work 
was reduced to assessing the conditions and experience of the Police in ensuring the security of assemblies in 
Poland after 2015. The main research problem was specified in the question: What actions does the Police take 
to ensure the safety of assemblies and how does it shape the desired state of this security after 2015? The area of 
research included scientific literature in the field of assembly safety, the resource of which is not very extensive, 
however, due to the special importance of this issue for the life and health of people and the implementation of 
constitutional human and citizen rights in the field of assembly, it is worth subjecting it to permanent scientific 
research. In turn, the basis for the preparation of this work were the following categories of source materials: 
book publications and scientific articles, and legal acts regulating the right to assembly. The method of basic 
research used in the work: analysis, synthesis, comparison, generalization, abstraction and analogy. The above- 
mentioned methods were to help the author in identifying, examining, explaining and categorizing the collected 
material, as well as in verifying the hypotheses formulated and achieving the assumed research goal. The work 
consists of four chapters, the first of which broadly describes the issue of citizens' right to assemblies in Poland. 
The second chapter discusses the essence of the security of assemblies in Poland, it is characterized, among 
others the concept of'meeting security', threats to the meeting were indicated. Chapter 3 presents the Police as an 
armed formation providing security to participants of assemblies in Poland, and Chapter 4 presents the activities 
of the Police to ensure the safety of assemblies in Poland. 
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